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 یانکشاف اقتصاد
 

کار  شیدایجامعه رول خود را در بخش پ یکشور در آن صورت ممکن است که تمام اعضا کی یاقتصاد انکشاف
 ایر و محکشو کیاست که اقتصاد  نینوشته ام ا نیمنظور از اکنند. فایخود ا یدر بخش مسلک التیکردن تسه ایو مح
 .ستیکشور ن ای معهحکومت و دولت آن جا تیلوجامعه صرف مسو کیاقتصاد بلند تر در  یساز
نکشاف در قسمت ا لیذ یبه مثالها خواهمیفلهذا مچند مثال آسانتر و پر مفهوم تر خواهد بود، یبر مبنا هیفرض نیا هیارا

 :دیکشور توجه فرما یاقتصاد
در  یراجع به انکشاف اقتصاد نکهیاز ا شیپ ذکر کرد که در ابتدا، دیرا با نیمثال آوردن ا ای یده حیاز توض شیپ
 یبرا ئیابتدا یمل هیسرما ای ئیقبول کرد که اقتصاد ابتدا دیبا کرد، لیآنرا تحل ایجامعه صحبت کرد و  ایکشور و  کی

اشخاص خود  ی( وقتکایغرب بالخصوص امر یاست )در کشور ها یجامعه شرط اساس ایکشور  کیبوجود آمدن 
ر د یانتخابات یشعار ها نیح کنند،یم یو دولت یحکومت یپوست ها ریو سا یجمهور استیر یبه چوک دیرا کاند

 یگمراحل آماده  نیکه ح یدر مورد رقم پول دهیبه شکل عله دیهر کاند کنند،یهم کوشش م هیسرما یقسمت جمع آور
 تیپول جمع کردن و سالح تیکه قابل دهدیو به مردم نشان م کندیم یکرده اند سخن ران یانتخابات جمع آور یبرا

کشور  لیو تشک تیموجود یو اصل برا ئیو اقتصاد ابتدا هیاست که سرما نیا فتارگ شیپ نیمطلب از اآنرا هم دارد.
نوشته  نیقابل بحث است که اقتصاد موجود باشد. بحث در ا یوقت یانکشاف اقتصاد یعنیاست  یجامعه شرط اساس ای
 انکشاف و رشد داد. توانیطور ماست که اقتصاد موجوده را چ نیا

ومت و حک نیبرد و دولت ا یکه دولت اقتصاد مملکت ما را بلند نم ندیوگیما بار ها م یو باستان زیکشور عز یاهال
و حکومت  یکه حکومت و دولت را از چهار چوب دولت دار ونیاسیرا هم اشاره کنم که دولت و س نیا خواهمیم آن،
کشور  کیاقتصاد  یوقت د،یعاجز اند. فکر کن یصادکردن انکشاف اقت ایدر رشد دادن و مح کنند،یه مادار یدار

پول به اقتصاد کشور  ایمشکل اقدام کرده است، حکومت  نیدر قسمت ا ایوگخراب باشد و حکومت نشان دهد که 
 یضرورت به کمک اقتصادکه اشد  یها انگار ایو  ریدوا به موسسه ها، یو ماد یکمک پول نکهیا ایو  کندیم قیتضر

مک را را ک یام س یج سلریکرا یموتر ساز یکمپن کایجمهور امر رئیسآوباما  یوقت دیآوریب ادی ه)ب کندیدارند م
دانست  دیبا یول کرد(، قیطر نیکشور را از ا ینجات اقتصاد یکرد و دعوا ئیکایدالر امر ونیلیب 1۷،۴مبلغ  یپول

)په طور مثال  کندیها کمک م وزارتاز  یکیبه طور مثال با  دکنیم ءعمل ها را اجرا نیاز ا یکیحکومت  یکه وقت
به وزارت  ینه؛(. کمک مال یدر عمل در حکومت فعل تیمثال است و واقع کیصرف  نی؛ا یعال التیوزارت تحص

حکومت  .ازدسیم تریکشور را کالنتر و قو یاقتصاد رهیکه حکومت دا ستین یمعن نیمثال به ا نیدر ا یعال التیتحص
اضافه کردن  قیاز طر ای آنرا کند،یم میمثال تقد نیبه اساس ا یو مسلک یعال التیرا که به وزارت تحص یمبلغ
به  به شکل قرضه ایاتباع کشور،  یدرامد پول اتیاضافه کردن مال ،یدولت رگید یشاخه ها ایدرآمد بر شاخه  اتیمال

ت اقتصاد مملک درانکشاف  قیطر نیا جهیدر نت.دهدیضرورت دارد م یبه وزارت که به کمک اقتصاد میشکل مستق
استفاده کرده پول و اقتصاد کشور را مانند بوره در  یو اقتصاد یاسیس یها کیآورد، حکومت از تخن یبوجود نم

در امتداد  .دهدیآنرا انتقال م رگید انگار ایو  رگیبه وزارت د انگار ایوزارت  کیو از  دهدیشور م رمگ یچا السیگ
 کیا خود ر لیکه شما فام دیفکر کن:میوگمثال ب نیخواننده در مورد ا شتریبوضاحت و فهم  یبرا خواهمیمثال م نیا

 یکم( حت ایو  شی)ب هیسرما کیو  یحساب بانک کیدر ابتدا  لیفام کیشروع کردن  یبرا د،یمملکت کوچک فکر کن
 یکشور خانواده شما را نمونه بند ای کشور کیآمدن  نایبه م ایح افتتا نیهم باشد ضرورت است )که ا رگا زیناچ
ضرورت دارد، شما به صفت  یشما به انکشاف اقتصاد لیکه وزارت آشپزخانه کشور فام دی(، بعدا فکر کنکندیم

مملکت، پول از وزارت  یاقتصاد / یاسیکار شناس س ای تیشخص با سالح کی ای ریوز کی ایجمهور و  رئیس
ود را بهتر کشور خ لیشما اقتصاد فام ایآ د،یدهیم میتا کم کرده به وزارت آشپزخانه تسل لیتشناب و بستر مملکت فام
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به  بیج کیموجوده را از  هیرا جنبانده سرما شیخو لیاقتصاد موجوده حکومت و کشور فام نکهیا ای د،یساخته ا
 سوال است.  نیدارد که بخش دوم سوال، جواب درست ا قتیحق د؟یعدم توازن داده ا رگید بیج
 یادکار شناس اقتص کی ثیکه شما به ح دیشما مثال دلچسپتر است، فکر کن لیحال، چون مثال مملکت فام نیع در

به  و دیکن رونیشما است( ب لیخانواده و فام ی)که حساب تمام اعضا یپول از حساب بانک شیخو لیدر مملکت فام
نه کرده  یمعرف یبهبود لیفام یاقتصاد عموم درشما باز هم  قتیدر حق د،یکن میآشپزخانه به شکل قرضه تقد وزارت

 یسود آن به حساب بانک یصدیآنرا با ف دیاست دوباره با رفتهگآشپزخانه در بدل هر پول که قرض  وزارت د،یا
 (.میکن یبحث نم نجایراجع به سود را در ا ینید لیشما بپردازد )مسا لی( کشور فامیمل هیمشترک )سرما

 یئکشور به تنها کی یمقامات رهبر که نست،یا دیفوق برداشت کرده باش یاز مثالها خواهمیکه م یو مرام مقصد
که  یمعن نیبه ا د،یبرایاست در کاسه م گیکه در د یزیتوانند، چ یکشور را داده نم یخود ضمانت انکشاف اقتصاد

توان  هر فرد به اندازه کار کرد، شود،یم میتقسافراد جامعه  نیکشور موجود است، ب کی یمل هیکه در سرما یزیچ
را  یکه انکشاف اقتصاد یدر ممالک .کندیشکند و نوش جان م یکشور را م یاز کلچه اقتصاد یبخش کیو علم خود 

 شانرایش ابخ یهستند که مقام رهبر نیمملکت صرف منتظر ا اهگو باشنده  نیسپرده اند و تابع ونیاسیبه حکومت و س
ً  ونیاسیکند، س ینم یانکشاف اقتصاد زگبت کند، آن جامعه هر ثت یمل هیاز سرما ه اساس که ب یونیاسیس )خصوصا

ادالنه ع ایو  انهیرا به شکل مساو یمل هیوقت سرما چیهم باشند(ه دهیها رس ینه بلکه به اساس شناخت به چوک اقتیل
 توانند(. یاصل نم کنند )و در ینم میتقس
جامعه در صورت ممکن است که  کی یماند که انکشاف اقتصاد ینم یباق یشک نیفوق، در ا یبر مثال ها یمبن

در  یو افکار خود استفاده کنند و کلچه کالنتر اقتصاد هایاز نو آور کنندیم ستیافراد و اشخاص که در آن جامعه ز
 یقسمت کهنیا ایکشور دراز کنند و  یاقتصاد کلچهجامعه بتوانند دست به  یند تا عده اضافه تر اعضازکشور خود بپ

که  هزیخورد و ر یبه کلچه نرسد، حد اقل توته ها یکه دست شخص یاز کلچه را بشکنند و نوش جان کنند و در حال
مزه  یقتصادا ذیذافتند را به دست آرند و از کلچه ل یدر ظرف م فانیکلچه توسط هم رد یشکستاندن توته ها نیح

 بچشند.
 در وزارت نیمامور دیفکر کن است که: نیاز فکر خود استفاده کنند مقصد ا دیاشخاص جامعه با میوگیم یوقت

و هر کس به اساس  زنندیدست به کلچه موجوده م نیمثال همه مامور نیترانسپورت مصروف کار هستند، در ا
ست ا نیبهتر ا یراه یول آورند،یتر کلچه را توهم به دست مخورد  ایتوته کالن  ایاست  ستادهیکه در آن ا تیموقع

ا کلچه م نکهیبه عوض امثال به اقتصاد کشور اشاره است(، نیکوشش کرد )کلچه در ا دیکلچه با یکه در کالن ساز
 میاشب نیو مصروف ا میریگب میو حکومت داران ما پخت و پز کرده اند به تقس ونیاسیمملکت ما را که س یاقتصاد

 نیر ابهتقطره از کلچه برسد، کیهمه حد اقل  یتا برا دیبر دیاندازه با یحکومت داران به چ و ونیاسیکه کلچه را س
رده ک دایمثال، اقتصاد وزارت ترانسپورت در صورت انکشاف پ نیدر ا.میکلچه باش یاست که در سدد کالن ساز

 رانینیانج ایهم باشند و  رگا ورتخارج از وزارت ترانسپ روپگ ایفرد و  کی ایوزارت و  نیکه کار کنان ا تواندیم
کابل نصب  تیدر وال رگا میشوند که فرض کن یاصل کیساحات علم و هنر، متوجه به  ریو سا وتریکمپ ،یترانسپورت

 یرا به مردم کابل، به تجاران کابل، به اهال یعواقب خوب و لذت بار یچ نیا رد،یگصورت  یکیکردن اشارات تراف
 رانینیانج روپگ نیا تواند،یرا به سطح حکومت افغانستان داشته م یدیها و فوا یخوب یو باالخره چ هیهمسا یشهرها

تنها  یکیتراف یمثال وزارت ترانسپورت و توجه به اشاره ها نیرا )که در ا دیمفکوره جد کیدست به کار بزنند و 
عمل به کار بافتد، با عث  رپروژه د کیبه شکل  نیا یتمدت، وق کیاز  بعد رند،یگکار  ریدر شهر کابل است( ز

شهر  نیکه در ا یتمام انسانها جهیدر کشور شود، که در نت یکیدر جامعه و فراهم نمودن سهولت اشاره تراف یابیکار 
در  یمصرف پول مردم کم خواهد شد، ریو م گمر جهیمان شوند که در نتادر  یکیاز حوادث تراف کنندیم یگزنده 
 بتواند به وقت برسد یکیخود بدون ترس از تصادم تراف ارگشخص به کار و روز هرموتر ها کم خواهد شد،  میترم

 کند. یدر انکشاف اقتصاد کشور رول مهم باز تواندیم نیو تنها ا نیقدم باشند، ا شیوخت پ تیریو در مد
است که انکشاف  نینوشته ا نیا یمقصد و مرام اساس رگبدون شک تا ساعت ها نوشت، م توانیموضوع م نیا در

دارد تا در رشد اقتصاد جامعه کار کند،  تیلوکشور ما به دست خود ما است، هر شخص در جامعه مسو یاقتصاد
 کمک کنند تا او بتواند از یتا با و کندیم امرا استخد رگید نیو چند دهاق کندیو آنرا درو م کاردیم ندمگ دهقان رگا

 ایرا انتقال دهد و کار به آس یتا خرمن و کندیران استفاده م یبردارد، از کراچ یو نقد یپول دهیخود فا یزحمت ها
 دردهقان  نیا آبند،یمفاد م میمستق ریغ ای میدهقان به شکل مستق نیو دوکانداران همه از کار ا یو جوال کندیم دایوان پ
را در  یدیجد شنیکیاپل کی وتریکمپ رامرگپرو کی رگکرده است، ا یدر انکشاف اقتصاد جامعه کار عمل قتیحق

با  یونیزیاط تلوارتب فون،یلیت قیمانند پرداخت پول از طر یخدمت کیتا  کندیم میو تنظ بیو ترت کندیافغانستان کود م
نرخ  کیجامعه به آن ضرورت دارند و  یاهال داندیم یکه و یهر خدمت ایو  یو رامگپرو قیاز طر رفتنگ رگیهم د

 یوتریکمپ رامگدانشمند در قسمت پرو نیاستفاده کنند، اقدام ا رامگبپردازد تا از آن پرو خواهدیدرست را هر کس م
 .باشدیخود به ذات خود قدم موثر در بخش انکشاف اقتصاد کشور ما م
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و از  نندکیم حیو توض میهمه تقس یرا برا یتنها و تنها کلچه موجوده اقتصاد ونیاسیقانون دانان و س نکه،یا خالصه
 ایشان  یها صلهیکشور ف یفرع یو قانون ها یدر قانون اساس دیجد ینو د ماده ها یکردن فصل ها بیتصو قیطر

 رگاست، ا رگید بیبه ج بیج کیاز  هیسرما تنکاس ایو  هیبر اساس بلند کردن مال ایو  یبر اساس قرضه ده
 یگکرد، در سدد بهتر ساختن سطح زنده به نوبه خود فکر مثبت  دیبا کیاقتصاد کشور ما بلند شود، هر  میخواهیم

خود را  هیو از آبله دست خود پول و سرما دیبخش یرقتو  ایهمه مح یکار را برا طیخود و هم وطنان خود شد، شرا
 انکشاف داد.

 رمت کالمح   با
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